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OOK DEZE NIEUWSBRIEF  

IS  WEER  

MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

In 25 jaar van TRO-TRO naar TroTro !  

2014 is het jaar waarin TroTro alweer 25 jaar 
actief is in Ghana. Ondanks dat we tevreden te-
rugkijken en trots zijn op al datgene dat we in al 
die jaren samen met onze mensen in Ghana heb-
ben kunnen bereiken, is er geen jubileumfeest 
gevierd. Dat vonden we niet gepast, omdat we 
onze energie nodig hadden voor nog niet gereali-
seerde doelen, zoals bij voorbeeld de Praktijk-
school voor Vakonderwijs in Hwidiem en verbete-
ring van de watervoorziening in Apenimadi. Geluk-
kig is er over beide projecten in deze nieuwsbrief 
goed nieuws te melden.  

In deze ‘jubileum-nieuwsbrief’, de 30ste sinds de 
start in 2001, staan we niet alleen stil bij wat er 
over de afgelopen maanden is te melden maar kij-
ken we ook terug: met stukjes uit vroegere 
nieuwsbrieven en citaten van oud-bestuursleden.  

De afgelopen 25 jaar zijn we met onze tijd mee-
gegaan, behalve de nieuwsbrief hebben we tegen-
woordig ook een mooie website en zijn we actief 
op Facebook en Twitter. Communiceren met onze 
mensen in Ghana gaat tegenwoordig gewoon per 
Internet en Whatsapp…..   

Wij danken u voor uw al 25 jaar niet aflatende 
steun! Wat we u naast een Voorspoedig 2015 toe-
wensen ziet u op het fraaie plaatje rechts.   

Praktijkschool gaat er komen!  
Zoals u wel weet zijn we eind vorig jaar begonnen met de fondsenwerving voor de bouw van 
de praktijkschool in Hwidiem. De fondsenwervers, gesteund door het bestuur, hebben alles 
op alles gezet om de benodigde gelden voor de eerste fase van de bouw bijeen te krijgen. En 
dat is ze gelukt! Hulde viel hen al ten deel zoals u op de foto kunt zien. Nogmaals dank aan 

alle organisaties en particulieren die 
hieraan hebben bijgedragen. In januari 
gaan de fondsenwervers weer naar Gha-
na om daar de aftrap van de eerste fa-
se bij te wonen. We zijn ongelooflijk 
blij en trots dat alle inspanningen tot 
dit mooie resultaat hebben geleid, 
waarbij de deal met Wilde Ganzen, die 
onze inkomsten met 55% vermeerderde, 
natuurlijk een grote stimulans was. Be-
dankt allemaal! 

Vlnr: Maurits, Martin, Margo, Bram en Andrea 
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25 jaar TroTro ……  

Er is de afgelopen 25 jaar veel gebeurd met TroTro en we vinden het leuk om in deze nieuwsbrief 
een paar hoogtepunten uit die 25 jaar nog eens naar voren te halen. U kent natuurlijk allemaal het 
verhaal van hoe het begonnen is: onze voorzitter Maurits Verhagen die in Ghana als tropenarts werk-
te en daar 4 jaar met echtgenote Wilma heeft gewoond en gewerkt. Terug in Nederland raakten ze 
het Ghana gevoel niet kwijt en zo ontstond stichting TroTro. Fondsen werden in Nederland aange-
boord en daar — in het gebied waar ze geleefd hadden en dat ze zo goed kenden—op de juiste plek-
ken ingezet voor onderwijs, gezondheid en sociaaleconomische ontwikkeling. Het begon klein maar al 
snel bleek de aanpak aan te slaan bij de mensen. Geen grote organisatie met overhead, maar echt ie-
dere gulden en later euro daar brengen waarvoor hij was binnengehaald: bij de mensen in en rond 
Hwidiem die steun nodig hadden. En alle harde werkers bij TroTro in Nederland als in Ghana zijn 
vrijwilligers. Bevlogen mensen die het werk van TroTro een warm hart toedragen. In december 2001 
startte Chris Viallé met deze nieuwsbrief. Helaas kan Chris dit jubileum niet meer meemaken, bij 
deze terugblik denken we ook aan hem.  

De eerste nieuwsbrief, december 2001, verscheen 
tijdens het 12 ½ jarig jubileum. Van de periode 
daarvoor zijn natuurlijk ook voldoende verslagen 
maar niet in de makkelijk leesbare vorm van een 
nieuwsbrief.  We beginnen dus halverwege met de 
terugblik. 

2001 was voor Stichting TRO-TRO een bijzon-
der jaar. Zo bestond de Stichting in augustus 
2001 alweer 12 ½ jaar, een mijlpaal die we on-
gemerkt voorbij zijn gegaan. Zeker niet geruis-
loos zijn we een andere mijlpaal gepasseerd, 
namelijk de feestelijke opening van de nieuwe 
school in Hwidiem op 2 november 2001.  

In mei 2002 verscheen de 2e nieuwsbrief.   

Penningmeester van de stichting was toen Fred 
van Hoorn. Nu, ruim 12 jaar later zegt hij over 
deze tijd:  “Al is het alweer enige tijd geleden dat 
ik penningmeester was van TroTro blijf ik deze 
stichting nog steeds volgen en lees dan ook altijd 
de nieuwsbrief. Daarnaast zijn wij, via TroTro, 
donateur van een student in Ghana. Om alles een 
keer in werkelijkheid  te zien ben ik met mijn oud-
ste zoon Marten een keer meegegaan naar Ghana. 
Dit was een trip die wij nooit zullen vergeten”. 

 

In de december uitgave van 2002 lezen we: 

WERKPLAATS VOOR VROUWELIJKE BAKKERS 
IN HWIDIEM GEREED 

In oktober werd aan TRO-TRO de bakkers-
werkplaats in Hwidiem opgeleverd. De werk-
plaats is gebouwd met steun van de Stichting 
“De Oude Beuk” naar een door TRO-TRO ge-
maakt ontwerp, ingericht met apparatuur van 
Bekkerie ‘Ut Bruêdje uit Blerick!  

Een (fragment van een) informatief stukje 
over TroTro’s werkwijze in de nieuwsbrief van  
mei 2003: 

De TRO-TRO projecten worden in Ghana 
geleid en uitgevoerd door lokale mensen die 
bij de Stichting goed bekend zijn en ook ter 
plaatste goed bekend staan. De grotere 
bouwprojecten, zoals bij voorbeeld de scho-
len, worden geleid door de TRO-TRO Deve-
lopment Projects Committee. Voor de 
kraamkliniekjes en de projecten in de dorp-
jes Twabidi, Kensere en Sawla, waar de kli-
niekjes gevestigd zijn, hebben we de vroed-
vrouwen als aanspreekpunt en projectleiders. 

TRO-TRO Development Projects Committee 
bestaat uit 6 personen. De voorzitter is een 
gepensioneerde legerofficier, de secretaris 
werkt op districtsniveau bij het ministerie van 
onderwijs, de penningmeester is accountant in 
het ziekenhuis en de overige drie leden zijn 
onderwijzer(es) van beroep. 

 

 Kijk op www.trotro.nl voor ons archief met oude nieuwsbrie-ven 
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TroTro is te vinden op de 
sociale media en de eigen 
website www.trotro.nl 

In de uitgave van december 2006 lezen we voor het eerst over de Habitech bouwmethode. Deze 
wordt inmiddels breed toegepast. Zo zullen ook gebouwen van de praktijkschool met deze methode 
worden gerealiseerd. 

Nieuwe bouwmethode. Een belangrijke ontwikkeling in het project is dat de introductie van een 
goedkope bouwmethode, waarbij veel minder cement nodig is, nu binnen bereik van TRO-TRO 
lijkt te komen. Dankzij de ruimhartige steun van Wonen Limburg is het mogelijk om onze met-
selaar Abdul en projectleider Thomas in maart 2007 naar een cursus te laten gaan in Thailand. 
Daar zullen zij met de nieuwe methode leren werken, waarna TRO-TRO de daarvoor benodigde 
apparatuur (handpersen) kan aanschaffen. Ook leren zij deze apparatuur te bedienen. Deze 
nieuwe methode, uitgevonden door een medewerker van de Universiteit in Bangkok, is inmiddels 
geïntroduceerd in Z.O.-Azië en Midden-Amerika. Het kenmerkende van deze bouwmethode is, 
dat er veel minder cement gebruikt hoeft te worden, waardoor er dus sprake is van veel min-
der bouwkosten. De stenen, die op elkaar gestapeld worden, lijken een beetje op legoblokken. 
Deze kunnen worden gebruikt voor de bouw van scholen, huizen, en dus ook latrines. 

 

In dezelfde nieuwsbrief lezen we: 

Eerder dit jaar besloot Woningcorpo-
ratie Woongoed 2-duizend uit Reuver 
zich bij het ‘Samen Bouwen’-initiatief 
aan te sluiten. Om dit te onderstrepen 
kreeg bestuurslid Alexandra Costantini 
op 15 juni jl. bij de Woningcorporatie 
een cheque van € 1000,= aangeboden. 
Een welkome bijdrage in de projectpot! 

We hebben Alexandra gevraagd naar 
haar tijd als bestuurslid van TroTro: 

“Wat me het meest bij blijft van de ver-
gaderingen bij Martin thuis is de enorme 
betrokkenheid van alle bestuursleden, 
maar vooral ook het steeds weer zoeken 
naar manieren om dichtbij de krachten 
van de mensen uit Hwidiem en omgeving 
te blijven en ze te versterken in plaats 
van afhankelijk van het westen te maken. 
Het leverde vaak boeiende discussies op. 
Wat kunnen ze daar zelf? Waar brengen 
we onze kennis in? Maar ook hoe voorko-
men we dat we gezien worden als een 
makkelijk bron van inkomsten? Dit zijn 
de momenten waar ik energie van kreeg 
en nog steeds met plezier aan terug 
denk”. 

In de nieuwsbrief van mei 2007 komt voor het eerst Ut 
Tuinhuuske aan bod, de fietsclub die sindsdien de op-
brengst van de jaarlijkse sponsor-fietstocht aan TroTro 
doneert. We lezen:   

‘Fietsclub “Ut Tuinhuuske” uit Venlo is een club van 
recreatieve wielrenners, die ieder jaar een sponsor-
tocht organiseren met een tweeledig doel. Enerzijds 
willen zij de sportieve uitdaging aangaan, maar tegelij-
kertijd willen zij elk jaar ook een goed doel onder-
steunen. Dit jaar gaan zij alweer voor de 8e keer 
“geld bij elkaar trappen”, geld dat zij hopen te ont-
vangen van de trouwe sponsors in Venlo en omgeving. 
Voor 2007 is de keuze van een goed doel gevallen op 
TRO-TRO, mede omdat onze stichting in Venlo bekend 
is en in de afgelopen jaren een goede naam heeft we-
ten op te bouwen en omdat wij kleinschalig werken en 

directe hulp 
bieden.’ 

 

 



 4 

TROTRO NIEUWS 30 
December 2007.  Dat TroTro veel doet voor de Ghanese jongeren wordt ook in deze nieuwsbrief 
weer eens duidelijk. We steunen kansrijke jongeren in hun studie. Dat doe je niet voor 1 of 2 jaar, 
dat moet je volhouden totdat ze klaar zijn met hun studie. Dat is symbolisch voor de werkwijze van 
TroTro: geen korte termijn succes, maar bouwen aan structurele ontwikkeling.  

Sponsors gezocht en… gevonden! Binnen een week na de oproep in onze vorige nieuwsbrief heb-
ben zich sponsors gemeld voor een drietal 
talentvolle en enthousiaste leerlingen die 
met geen mogelijkheid het benodigde 
schoolgeld voor de door hen gewenste oplei-
ding bij elkaar konden krijgen. Inmiddels 
volgt Samuel Bilson een opleiding tot auto-
monteur aan Takoradi Polytechnic School en 
gaan Samuel Owusu Ansah en Lovia Adu 
Gyamfi naar de middelbare school. TRO-
TRO prijst zich gelukkig dat de geplaatste 
oproep zo snel effect had, zodat de be-
trokken leerlingen meteen na de zomerva-
kantie met hun opleiding konden starten. Sponsors bedankt! Het aantal leerlingen voor wie via 
een individuele sponsor schoolgeld betaald wordt, komt hiermee op 36! In een volgende nieuws-
brief zullen we weer eens stil staan bij dit succesvolle project. 

TroTro’s Schoolbeurzenprogramma waarin particulieren de opleiding 
van een talentvolle maar kansarme jongere sponsoren, loopt al sinds 
begin jaren ‘90. Sinds de start hebben 46 jongeren een TroTro-
beurs genoten. Ongeveer de helft tot en met de middelbare school
(Secondary High School). De andere helft heeft een vervolgopleiding 
tot onderwijzer of verpleegkundige gevolgd. Vier van ’onze’ leer-
lingen hebben een universitaire opleiding weten af te ronden, waar-
van Mohammed (foto) de eerste was. Hij studeerde in 2011 af in de 
politieke wetenschappen in Kumasi. Een geweldige prestatie omdat 
hij als wees in een straatarme familie opgroeide en in zijn kleuterja-
ren getroffen werd door polio. Mohammed loopt tegenwoordig met 
krukken maar heeft tussen zijn 18e  en 21ste diverse operaties aan 
zijn verstijfde benen en heupen moeten ondergaan en jarenlang moe-
ten revalideren. Mohammed werkt nu als docent en volgt een Mas-
ters opleiding Business Administration. Anno 2014 zijn er nog 12 
leerlingen met een TroTro-beurs: 2 op de basisschool, 6 op de mid-
delbare school en 3 op een vervolgopleiding tot verpleegkundige en 1 
op de universiteit.  

In 2009...de installatie van 2 reusachtige watertanks onder be-
geleiding van vrijwilligers, waaronder Laurens Princen en Jan 
Verhoef. Het belang van schoon drinkwater werd vanaf het al-
lereerste begin door TroTro erkend en aangepakt. We lezen: 
‘Het dorp Kwabena Gyan had al een waterput, maar wij hebben 
daar nu een gesloten watersysteem gemaakt. Het grote voordeel 
van dit gesloten systeem is dat er geen vervuiling bij kan, dus 
geen bacteriën. De doelstelling van Tro-Tro is dat de mensen 
ter plekke mee helpen om ze ervan te overtuigen dat ze niet al-
les zomaar krijgen. Op deze manier worden ze ook verantwoor-
delijk gesteld voor het project. Na afloop worden er ook mensen 
aangewezen die zorg gaan dragen voor het project en geld moe-
ten innen bij de bevolking voor het gebruik van het water. Dit 
geld is bestemd voor het onderhoud van de installatie.’ Iedereen werkt mee …….. 
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Waterleiding Apenimadi gerealiseerd! 

Afgelopen weken hebben de inwoners van Apenimadi, samen met 
TroTro-vrijwilligers Coert Smit en Bram van Nieuwenhuijzen, de 
watervoorziening in hun dorp verbeterd. De waterput beneden 
aan de heuvel waarop het dorp van 800 inwoners ligt is helemaal 
gerenoveerd en voorzien van een elektrische pomp. Het drinkwa-
ter wordt nu elektrisch opgepompt naar watertanks midden in 
het dorp waar het water getapt kan worden. Er hoeft dus geen 
water meer omhoog gesjouwd te worden, iets dat niet alleen ar-
beidsintensief was maar in de regentijd ook gevaarlijk omdat het 
pad naar de waterput dan erg glibberig is. De waterput zelf is 
ook voorzien van een handpomp voor het geval er een paar dagen 

stroomuitval is en de elektrische pomp niet kan werken. Het dorp heeft nu een gesloten watersys-
teem (er kan geen water meer met een emmer uit de put gehaald worden), waardoor er geen veront-
reiniging van het water meer plaatsvindt. Het geld voor dit project kwam beschikbaar via de Vasten-
actie, door inzet van Wijchen Wereld Wijd.  

Apenimadi 
Dit typische plattelandsdorpje ligt  midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle 
bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting zo’n 800 mensen. In overleg tussen de dorpsraad 
en TroTro is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, 
smakelijk en voldoende water levert, te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. De wa-
terput is met een waterleiding verbonden met water-
tanks op een sokkel midden in het dorp. Er kan nu staand 
met een emmer of schaal op het hoofd water getapt 
worden.  

Actieve eigen inzet Apenimadi 
Zoals bij elk TroTro-project heeft de lokale bevolking 
een eigen bijdrage geleverd, waarmee actieve betrok-
kenheid getoond is en de kosten beperkt zijn. De inwo-
ners hebben zelf al het ongeschoolde werk in het pro-
ject gedaan. Zo hebben zij de sleuf gegraven waarin de 
waterleiding van waterput naar watertanks gelegd is, 
over een afstand van maar liefst 175 meter door keihar-
de grond. Ook het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks en ander fysiek 
werk is door de bewoners vrijwillig en met enthousiasme zelf gedaan.  
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Technische zaken … 

Jan Verhoef was vele jaren bestuurslid belast met Technische zaken. Hij heeft diverse TroTro 
projecten ter plekke begeleid. Toen we hem vroegen naar zijn ervaringen brandde hij los … 

Vaste TroTro chauffeur OD liep op een dag druk pratend in zijn mobiele telefoon op het strand bij 
Accra. Achteraf bleek er geen chip in zijn telefoon te zitten, maar hij wilde toch graag laten zien 
dat hij een mobieltje had. 

Op een zondagmorgen ging ik met Thomas mee naar een traditional healer (medicijnman) ergens in 
de buurt van Kumasi. Thomas liep al een tijdje mank en had last van zijn voet. Ik kon op een bankje 
toekijken wat er gebeurde. Na enige tijd had de healer een kilo spijkers uit Thomas zijn voet ge-
haald, waarop een oude man naast mij zei " This is Africa" ……..   

Enzovoort, want Jan blijkt vol te zitten met verhalen.  
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OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS WEER 
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Over stichting TroTro  
De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als doelstelling het ondersteunen van activiteiten, die 
het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling in Ghana bevorderen. Voor 
meer info over bestuur en werkwijze kunt u terecht op www.trotro.nl  
Op de website vindt u ook nieuws en andere wetenswaardigheden. U kunt zich abonneren op onze 
elektronische nieuwsflits, zodat u op de hoogte blijft van alle wel en wee van TroTro.  

Stichting TroTro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41130925 en is door de  
Nederlandse belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).  
In Ghana is TroTro als officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) geregistreerd. 
 
U kunt TroTro financieel steunen door overmaking van uw donatie op NL27 INGB 0000 1852 89 
t.n.v. Stichting TroTro. Overweegt u om meerdere jaren een zogenaamde periodieke gift te doen dan 
weten wij hoe dat het beste kan. Vastleggen in een formele overeenkomst geeft fiscale aftrekbaar-
heid zonder drempel en kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris.  

Onze man ter plaatse ……. 

Zijn naam is al genoemd: Thomas Donkor,  bij dit jubileum mag hij 
zeker niet ontbreken! 

Thomas kennen we al van vóór de oprichting van de stichting in 
1989. Hij werkte in het ziekenhuis waar onze voorzitter ook werk-
te. Na 30 jaar kun je wel spreken van een band. En dat vertrouwen 
is cruciaal voor een stichting als de onze. TroTro weet dat alle pro-
jecten in vertrouwde handen zijn. Thomas is inmiddels een van de 
notabelen in Hwidiem. Hij geniet aanzien. Niemand zal hem durven 
belazeren. Hij organiseert en coördineert de werkzaamheden, 
overziet de ontwikkelingen en rapporteert die aan het bestuur. 
Zonder hem waren we nooit zo ver gekomen als nu.  

RABO SHARE4MORE steunt paddenstoelen-
teelt Hwidiem 

Het ‘goede doe-
len’-fonds van 
Rabobank-
medewerkers, 
heeft recent ook 
geld ter be-
schikking ge-
steld voor ver-
betering van de 
watervoorziening bij de paddenstoelenkwekerij 
in Hwidiem. Het fonds stelde al eerder maar 
liefst 15.000 euro beschikbaar voor de water-
voorziening en computers bij de Praktijkschool 
voor Vakonderwijs. Op aanbeveling van Gerard 
Schavemaker (foto)van Rabobank Noord Gooi-
land is nu ook de paddenstoelenkwekerij finan-
cieel gesteund door Rabo Share4More. Meer 
hierover in onze volgende nieuwsbrief ……  

Nieuwe apparatuur vrouwen Tano Palmoil As-
sociation 
 
Met een donatie van Wijchen WereldWijd, het 
samenwerkingsverband van Wijchense Kerken, 
heeft de vrouwengroep van het palmoliefa-
briekje in Hwidiem nieuwe apparatuur kunnen 
aanschaffen. Met de nieuwe 5PK-motor kunnen 
nu ook de harde pitten (palmkernel) van de 
palmolie-noten worden vermalen, waarbij  hoog-
waardige olie vrijkomt.  
Uit de palmnoten wordt nu dus behalve palmolie 
ook palmkernel-olie gewonnen.  
Een grote stap vooruit in de bedrijfsvoering: 
alle palmnoten worden nu tot en met de pitten 
gebruikt! 
Wat dan nog resteert, fungeert weer als 
brandstof voor het koken van de palmnoten 
(een stap in het proces om palmolie te maken). 
Juliana, de voorzitster van de groep, stuurde 
een bedankbrief naar Wijchen WereldWijd. 

http://www.wijchenwereldwijd.nl/

